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Samenvatting :
• Inkomsten                          -/- 26 % 
• Uitgaven                            -/- 29 % 
• Saldo                                  € 6.595 
!

Project De Nieuwe Molenaar is klaar 
!

Terugbetaling Verzekering 2012 
!

Meer contact met en tussen leden



Inkomsten :
(bedragen € 000) 2011 2012 2013

Contributie 46 44 50

Entreegelden 7 10 13

Verzekeringen 26 36 23

Subsidies 27 58 20

Overige 5 3 4

Tot. Inkomsten 114 151 112



Uitgaven :
(bedragen € 000) 2011 2012 2013

Opleiding 32 87 33

Verzekering 20 20 20

Contact Leden 21 28 37

Algemeen 13 10 14

Tot. Uitgaven 86 145 105

Saldo 28 5 7



TOELICHTING OP DE JAARREKENING - 2013 
 
 
Inleiding 
 
Voor u ligt de jaarrekening van het Gilde van Vrijwillige Molenaars over 2013. 
In dat jaar slaagden 79 kandidaten voor het examen voor “Getuigschrift 
Vrijwillig Molenaar”. De vereniging heeft ongveer 750 leden-in-opleiding en is 
financieel gezond. De staat van inkomsten en uitgaven 2013 toont een 
voordelig saldo van € 6.595,15 Voorgesteld wordt, dat dit saldo wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve. Dit voorstel is in de voorliggende 
jaarrekening verwerkt. 
 
De inkomsten van de vereniging namen ten opzichte van voorgaand jaar af 
met 26 %. De uitgaven daalden met 29 %. Dit heeft vooral te maken met de 
afronding van het project De Nieuwe Molenaar in 2012. De overgeschoten 
middelen voor dit project zijn toegevoegd aan de Reserve Handboek. 
 
 
Administratieve inrichting 
 
Betaalde rekeningen en declaraties worden geboekt in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. Met te verwachten rekeningen wordt naar vermogen 
rekening gehouden.  
 
Ontvangen, maar nog niet betaalde rekeningen en declaraties staan op de 
balans onder crediteuren, evenals toegezegde, maar nog niet uitbetaalde 
afdelingsbijdragen. 
 
Toegekende, maar nog niet ontvangen subsidies staan onder debiteuren op 
de balans, evenals vooruitbetaalde verzekeringspremies en te ontvangen 
rente over het afgelopen boekjaar. 
 
Contributie komt binnen tussen december en april en voor nieuwe leden ook 
door het jaar. Alle binnenkomende bedragen worden geboekt als ontvangen 
contributie op de balans en vervolgens overgeboekt naar te ontvangen 
contributie, te ontvangen verzekeringsgelden, entreegelden en overige 
inkomsten. 
 
 
Inkomsten 
 
De vereniging ontvangt van haar leden contributie, entreegelden en 
verzekeringsgelden. In 2013 is € 90.299,56 aan opbrengsten geboekt. 
Daarvan was in 2012 € 41.147 betaald. In 2013 is € 46.204,64 ontvangen 
voor 2014. De specificatie van deze inkomsten is als volgt : 
 
 



• Contributie       € 49.808,25 
• Entreegelden       € 13.185,50 
• Verzekeringen      € 23.371,00 

 
Naast contributies, entreegelden en verzekeringsgelden heeft de vereniging 
nog andere baten : 
 

• Subsdie Rijksdienst Cultureel Erfgoed   € 20.000,00 
• Opbrengsten Gildeverzendingen    €   1.865,78 
• Rentebaten       €      800,10 
• Overige inkomsten      €   2.816,39 

 
Van de bijdrage van de RCE, die is bedoeld voor de kosten van de opleiding, 
is 50% uitbetaald in 2013. De rest volgt in 2014. 
Dit is vastgelegd in een besluit tot subsidieverlening WoOs, 23-2-2013. 
 
Onder overige inkomsten vallen ondermeer eenmalige bijdragen en 
entreegelden van 265 bezoekers voor de jubileumbijeenkomst in het 
Openluchtmuseum in januari 2013. 
 
Het total aan baten van de vereniging over 2013 bedroeg  € 111.847,02 
 
 
Uitgaven 
 
De uitgaven van de vereniging over 2013 bedroegen   € 105.251,87 
 

• Opleiding       €   33.056,86 
• Verzekeringen      €   19.926,46 
• Algemeen       €   51.264,85 

 
 
De uitgaven voor de opleiding betreffen voornamelijk de kosten voor lesstof 
(€ 16.028,76) en de opleidingskosten van de afdelingen (€ 11.575,19). Van 
dit laatse bedrag moet € 3.097,08 nog betaald worden. Dit bedrag staat 
onder Crediteuren op de balans.  
 
De uitgaven voor verzekeringen bestaan voor € 14.139,13 uit doorbetaalde 
verzekeringsgelden voor de WA, WA+ en ongevallenverzekering van de 
vereniging ten behoeve van haar leden. Aan kosten van verzekeringen werd 
een bedrag van € 5.787,33 geboekt. Dit betreft voornamelijk uitkeringen ter 
grootte van het eigen risico bij schades. Het bestuur kan van geval tot geval 
besluiten dit eigen risico voor rekening van de vereniging te nemen en heeft 
dat in 2013 in drie gevallen gedaan. 
 
Van de algemene uitgaven is die voor de Gildebrief de grootste, met € 
24.873,65. De drukbezochte website vergde € 3.330,53. De 



ledenvergadering kostte € 1.774,63 en 40 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars 
€ 5.845,31. 
Totaal is voor contact met en tussen leden € 35.824,12 besteed.  
 
Veiligheidscoördinator en -coaches, bliksemafleidercontrole, 
vertrouwenspersoon en beheer- en administratiekosten beliepen € 14.943,79. 
 
 
Balans 
 
De vereniging heeft banktegoeden van € 228.178,26 en debiteuren van 
 € 19.067,10 Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd : 
 
    
RCE  10.000,00  
Verzekeringen - voorschot   8.267,00  
Rentebaten  800,10  

 
Daar tegenover staan verplichtingen aan crediteuren van € 64.416,25 
 
    
Betaalde Contributie en Verzekeringen  46.204,64  
Algemeen  18.211,61  
  

 
De vereniging heeft voorzieningen van € 112.439,96 en nog een reservering 
voor een doelsubsidie van € 2.755,06 en een algemene reserve van € 
67.634,09 na toevoeging van het positieve saldo van € 6.595,15 over 2013. 
 
 
Kasstromen 
 
Het banksaldo van de vereniging nam in het verslagjaar toe met € 6,123,98 
Het exploitatiesaldo bedroeg € 6,595,15 en er waren geen afschrijvingen. De 
uitgekeerde biotoopprijs is ten laste van de relevante voorziening gebracht. 
 
De debiteurenstand nam toe met € 13.923,18. Dit heeft vooral te maken met 
het uitstellen van de uitbetaling van 50 % van de RCE subsidie 2013 naar 
2014. 
 
De crediteurenstand nam toe met € 13.952,0. Er is enige vertraging in het 
betalen van rekeningen opgetreden, die inmiddels is ingelopen. 
 
 


